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Hvorfor lokalplan?
I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en
lokalplan

• når dele af kommuneplanen skal realiseres,
• når der gennemføres større udstykninger eller 

større bygge- og anlægsarbejder, herunder 
nedrivning af bygninger,

• og når forældede byplanvedtægter skal moder-
niseres.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan består af to dele - en redegørelse for 
planen og planens juridiske bestemmelser. Formålet 
med redegørelsen er at orientere kommunens bor-
gere og andre interesserede om den planlagte ud-
vikling.

I redegørelsen for planen beskrives de eksisterende 
forhold i området. Lokalplanens indhold og dens 
forhold til den øvrige plan lægning beskrives. Des-
uden forklares lokalplanens retsvirkninger.

Den juridiske del indeholder de bestemmelser, der 
efter lokalpla nens vedtagelse er bindende for 
grundejerne og brugerne. Lokalplanens bestem-
melser er udformet som paragraffer og supple ret 
med kortbilag. Alle gældende lokalplaner kan ses 
på www.plansystemdk.dk og på kommunens egen 
hjemmeside, gladsaxe.dk. 

Hvad er et kommuneplantillæg?
Gladsaxe Kommuneplan 2013 blev endeligt vedta-
get i juni 2013.

Kommuneplanen fastlægger dels en hovedstruktur 
for kommunen, byde lene og kvartererne, dels ret-
ningslinjer for hele kommunen og rammer for de 
enkelte områder i kommu nen.

Kommuneplanens rammer fastlægger, hvad der kan 
bestemmes i de fremtidige lokalplaner med hensyn 
til bebyggelsens art og an vendelse, bebyggelsens 
tæthed, trafiksystemet, grønne områder m.v.

Byrådet kan ændre kommuneplanens rammer ved 
at udarbejde et kom muneplantillæg, f.eks. for at 
imødekomme et konkret byggeønske.

Rammeændringen kan imidlertid kun foretages ef-
ter en forudgående offentlig høring af mindst 8 
ugers varighed hos overordnede myn digheder og 
borgerne i kommunen.

En rammeændring vil som regel blive fulgt op af en 
lokalplan. Lokalplanen kan dog tidligst vedtages en-
deligt samtidig med eller efter vedtagelsen af ram-
meændringen.



3

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at give mulighed for en udvidelse af 
Gladsaxe Genbrugsstation på et ubebygget areal nord for 
den eksisterende genbrugsstation. 

Pladsen skal indrettes med fokus på sikkerhed, hensigts-
mæssig indretning, miljøforhold og trafiksikkerhed på mo-
torvejen.

Lokalplanen skal desuden sikre hensynet til det fredede for-
tidsminde, Sneglehøj.

I lokalplanens nordlige del tilføjes rammebestemmelser for 
pladskrævende detailhandel i overensstemmelse med ret-
ningslinjerne i Kommuneplan 2013.

Redegørelse for forslag til lokalplan 231 
Turbinevej og Genbrugsstationen i Mørkhøj Erhvervskvarter

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Målforhold 1:4535
Dato 06-07-2016
Udskrevet af ANDCHR

Signaturforklaring
Gladsaxe kommunegrænse

Baggrund
I takt med at vi i stigende grad genanvender affald og bygge-
materialer, har Gladsaxe Genbrugsstation behov for mere 
plads. Derfor ønsker Byrådet, at Genbrugsstationen på Turbi-
nevej 10 i Mørkhøj Erhvervskvarter bliver udvidet med et ube-
bygget areal mod nord. 

Naboejendommen til Genbrugsstationen, Turbinevej 4-6, er 
medtaget i denne lokalplan, fordi der foregår forhandlinger 
med grundejeren om en matrikulær arealoverførsel mellem de 
to grunde til brug for udkørsel for lastbiler. Der fastlægges ale-
ne overordnede rammebestemmelser for denne grund. Her-
udover erstattes nogle utidssvarende bestemmelser for er-
hvervsområdet. 

Lokalplanens område
Ud over den eksisterende Genbrugsstation på Turbinevej 10, 
omfatter lokalplanens område det ubebyggede areal nord for 
pladsen og tre erhvervsejendomme mellem Turbinevej og 
Gladsaxe Ringvej. Området afgrænses mod vest af Motorring-
vejen, mod nord af Gladsaxe Ringvej, mod øst af Dynamovej 
og Turbinevej og mod syd af Gladsaxe Kommunes Material-
gård.

Historie
Mørkhøj Erhvervskvarter blev etableret i 1960’erne. Siden 
starten har det sydvestlige hjørne været kommunal material-
gård.  Genbrugsstationen blev etableret med sin nuværende 
placering i 1986. I dag modtager Genbrugsstationen hvert år 
ca. 31.000 tons affald, som sorteres i 40 forskellige fraktioner. 
Der er mellem 250.000 og 300.000 besøgende om året på den 
eksisterende plads. 

På det ubebyggede areal nord for Genbrugsstationen ligger 
det fredede fortidsminde Sneglehøj fra yngre stenalder. I 1963 
indgik Gladsaxe Kommune og Fredningsnævnet en frednings-
aftale, som omfatter hele det ubebyggede areal, matrikel 7at. 

Indhold
Lokalplanen har til formål at sikre, at en udvidelse af Gen-
brugsstationen kan ske på en måde, der både respekterer det 
fredede fortidsminde, Sneglehøj og samtidig giver mulighed LOKALPLANENS OMRÅDE
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Fortidsmindet Sneglehøj
På den ubebyggede grund, matrikel 7at, nord for Genbrugssta-
tionen ligger det fredede fortidsminde Sneglehøj, en gravhøj 
fra yngre stenalder. 

Gravhøjen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 18, som 
fastlægger en beskyttelseslinje på 100 meter omkring gravhø-
jen. I 1963 indgik Gladsaxe Kommune og Fredningsnævnet 
imidlertid en aftale om at reducere beskyttelseszonen efter 
daværende lovgivning til det areal, der i dag udgør matrikel 
7at.

Det er Gladsaxe Kommune, der som myndighed admini-
strerer den ændrede beskyttelseslinje. Fredningsnævnet og 
Slots- og Kulturstyrelsen er klageberettigede i forhold til kom-
munens afgørelser om dispensation fra beskyttelseslinjen. 

I 2005-2009 blev området anvendt som arbejdsplads i for-
bindelse med anlæggelsen af Motorring 3. I den forbindelse 
blev der foretaget omfattende arkæologiske undersøgelser, og 
der kan derfor ikke forventes yderligere fund. 

Kommunen har fået udarbejdet det foreliggende projekt for 
en udvidelse af Genbrugsstationen, hvor anvendelsen sker i re-
spekt for gravhøjen. I samråd med Slots- og Kulturstyrelsen er 
projektet optimeret, så der fortsat er sikret fuld synlighed til 
gravhøjen set fra motorvejen. 

Ved udvidelsen af Genbrugsstationen vil det fredede fortids-
minde blive mere synligt for offentligheden. Konkrete tiltag 
om formidling af kulturhistorie og arkæologi vil ske i samar-
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DET FREDEDE FORTIDSMINDE SNEGLEHØJ

FORELØBIG SKITSE AF DEN NYE GENBRUGSSTATION

for en hensigtsmæssig indretning af genbrugsstationens funk-
tioner. Naboskabet til Motorringvejen på den ene side og er-
hvervskvarteret på den anden side skal desuden håndteres i lo-
kalplanen. For området mellem Turbinevej og Gladsaxe Ring-
vej fastlægger lokalplanen, at der ud over erhverv kan etableres 
butikker til pladskrævende varer. Nærmere regler for dette 
byggeri skal præciseres i en supplerende lokalplan.
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bejde med Kroppedal Museum.
Lokalplanen fastlægger et areal omkring gravhøjen på ca. 

3.500 m2, som skal stå uberørt. Det sikrede område omfatter 
et areal på mellem 15 og 30 meter omkring gravhøjens fod, 
hvor der ikke må ske ændringer af terrænet eller naturtilstan-
den. Det uberørte areal må alene anvendes rekreativt, og Gen-
brugsstationen kan således ikke disponere over arealet. Det 
uberørte område skal hegnes med kampesten.

I området mellem gravhøjen og motorvejen må der ikke pla-
ceres containere på terræn. Containere må kun placeres i den 
sydlige del af genbrugsstationen (matrikel 7as) syd for gravhø-
jen eller i et særligt nedgravet område langs motorvejen, hvor-
fra de ikke vil kunne ses fra motorvejen. Bestemmelsen skal 
sikre, at der er fri synlighed til den fredede gravhøj for bilister, 
der kører på motorvejen.

Vejbyggelinjer
Langs Motorring 3 og frakørselsrampen til Gladsaxe Ringvej 
gælder en vejbyggelinje, som skal sikre, at en eventuel fremti-
dig vejudvidelse vil kunne gennemføres. Vejbyggelinjen er 
fastlagt i henhold til vejloven, og det er Vejdirektoratet, der er 
vejmyndighed. Lokalplanen fastlægger, at der ikke må opføres 
bygninger eller andre anlæg af blivende art inden for dette 
område. 

I det skitserede projekt, er der imidlertid arbejdet med et 
nedsænket område til containere og kørevej for lastbiler i om-
rådet langs motorvejen. Denne løsning er nødvendig for, at det 
samlede projekt kan tilgodese både hensynet til gravhøjens 
synlighed og den generelle logistik og pladsudnyttelse på Gen-
brugsstationen. 

Efter konkret ansøgning kan Vejdirektoratet give dispensa-
tion til at foretage den nødvendige terrænregulering og etable-
ring af kørevej mv. Gennem dialog med Vejdirektoratet er det 
aftalt, at dette vil være muligt, men at der ikke kan forventes 
dispensation til jordarbejder eller andre anlæg af blivende art 
nærmere end 11,5 meter fra vejskel. Der vil ikke kunne dis-
penseres til bygninger. Det skitserede projekt overholder den 
aftalte afstand.

Langs Turbinevej, Dynamovej og Gladsaxe Ringvej gælder 
en æstetisk byggelinje på henholdsvis 10 og 20 meter fra vej-
skel. Disse byggelinjer stammer fra den tidligere gældende By-
planvedtægt 11 og har siden erhvervskvarterets oprindelse i 
1960’erne sikret, at vejene har et åbent og grønt udseende. 

Motorvejen Frakørsel

Sneglehøj

Ny bebyggelse

2½ meter Container

DER VIL FORTSAT VÆRE FRIT UDSYN FRA MOTORVEJEN TIL DEN FREDEDE GRAVHØJ, NÅR CONTAINERE BLIVER PLACERET I ET NEDSÆNKET OMRÅDE. 

TEGNINGEN ER IKKE MÅLFAST.

GLADSAXE KOMMUNE OG FREDNINGSNÆVNET INDGIK I 1963 EN FRED-
NINGSAFTALE, DER OMFATTER HELE DET AREAL, HVOR GRAVHØJEN LIGGER. 
AREALET SVARER TIL MATRIKEL 7at.
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Matrikulære ændringer
Med udvidelsen af Genbrugsstationen vil der blive foretaget 
arealoverførsel mellem de to matrikler 7at og 7au, så der kan 
etableres en udkørsel for lastbiler i områdets nordlige del. 
Samtidig vil naboejendommen blive udvidet med den nordlige 
del af matrikel 7at. Ved en fremtidig udnyttelse af naboejen-
dommen, vil der eventuelt kunne etableres en fælles udkørsel, 
hvis dette i øvrigt findes hensigtsmæssigt. Den forventede ma-
trikulære ændring er indarbejdet i lokalplanens anvendelses-
bestemmelser, hvorved det er sikret, at ændringen kan ske 
uden at medføre problemer for den fremtidige anvendelse af 
de berørte områder.

Byggefelter
Lokalplanen udlægger to byggefelter, hvor der må opføres byg-
ninger i tre etager og højst 12 meter. Inden for fortidsmindets 
beskyttelseslinje, hvor gravhøjen ligger, må der ikke opføres 
bygninger. Bygninger i det sydlige byggefelt skal skærmes med 
beplantning, så bebyggelsen ikke skæmmer udsigten til grav-
højen.

Detailhandel
Lokalplanen fastlægger, at området mellem Gladsaxe Ringvej 
og Turbinevej ud over erhvervsformål kan anvendes til detail-
handel i form af butikker til pladskrævende varer. Der vil dog 
først skulle udarbejdes en supplerende lokalplan med nærmere 
bestemmelser om udseende og omfang, herunder om butiks-
størrelser og samlet bruttoetageareal til butiksformål.  

Lokalplanens miljømæssige konsekvenser
Der er i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer gennemført en screening af de miljømæssige konse-
kvenser af lokalplan 231. Screeningen viser, at der skal udar-
bejdes en miljørapport. Parallelt med lokalplanen er der imid-
lertid udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virknin-
ger på Miljøet) for udvidelsen af Gladsaxe Genbrugsstation. I 
VVM-redegørelsen er miljøkonsekvenserne af projektet ud-
førligt beskrevet. På den baggrund vurderer Gladsaxe Kom-
mune, at der ikke er behov for en særskilt miljøvurdering, 
men henviser til VVM-redegørelsen.

VVM redegørelsen har været i offentlig høring i perioden 
4.10.2016 – 29.11.2016. Høringen har resulteret i to tilkendegi-
velser:

1. DN Gladsaxe, v/formand Kurt Loftkjær
2. HOFOR, v/planlægger Henrik Nielsen

DN Gladsaxe understreger, at de stadig er af den opfattelse, 
at beskyttelseszonen omkring Sneglehøj ikke bør ændres. 

Slots- og Kulturarvsstyrelsen ønsker, at Sneglehøj skal frem-
stå som et visuelt markant og beskyttet fortidsminde, så den 
udefra tydeligt fremtræder som en gravhøj, og at gravhøjens 
omgivelser gives et naturligt præg, som harmonerer med 
gravhøjen. Dette har været ud-gangspunktet for udarbejdelse 
af projektet. 

For at Sneglehøj ikke skal miste sin kulturværdi som for-
tidsminde, er der udvist væsentlige hensyn til højen under ud-

BILLEDE FRA DEN EKSISTERENDE GENBRUGSSTATION PÅ TURBINEVEJ 10
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arbejdelsen af det i ansøgningen fremlagte skitseprojektet. 
Disse hensyn er indarbejdet i forslag til lokalplan 231, som be-
skrevet nedenfor.  

Til sikring af indsynet til højen er en mulig pavillon/toilet-
bygning blevet lagt uden for det beskyttede område, så tæt 
som muligt på udkørslen for lastbiler fra pladsen og Turbine-
vej for at sikre indsynsvinklerne fra Motorring 3 og afkørsels-
rampen så godt som muligt. Containere er i skitseprojektet 
placeret i en forsænket udgravning, som sikrer indsynet til hø-
jen. Udgravningen til containere er endvidere kørevej for de 
tunge og høje køretøjer, som ellers kunne udgøre et skærmen-
de element ved indsyn til højen fra motorvejen. I skitseprojek-
tet indgår Sneglehøj endvidere som en del af et sammenhæn-
gende grønt område. Det grønne område vil blive afgrænset 
med store sten, som skal forhindre adgang for biler i højens 
umiddelbare omgivelser. 

En realisering af projektet vil kræve en dispensation til gen-
brugspladsaktiviteterne indenfor fortidsmindebeskyttelseslin-
jen. Der må i beskyttelseszonen ikke etableres bygninger eller 
plantebælter. Det skyldes det oprindelige formål om at sikre 
en passende friholdelse af fortidsmindet. Af samme årsag er 
anlæg nedgravet af hensyn til synligheden til gravhøjen. Det 
er Gladsaxe Kommune, der er myndighed.

HOFOR ser positivt på Gladsaxe Kommunes opmærksom-
hed på grundvandet. HOFOR mener at for fuldstændighedens 
skyld, bør det nyudpegede BNBO område (Boringsnære be-
skyttel-sesområder) også være inddraget i VVM redegørelsen, 
på trods af, at det ligger lige udenfor projektområdet. HOFOR 
påpeger, at to af indvindingsboringerne ikke er placeret kor-
rekt på figur 19. HOFOR syntes, at det er bemærkelsesværdigt, 
at det ikke-tekniske resume er mere uddybende end kapitlet 
10.8 og 10.9 om grundvand og overfladevand. HOFOR skriver 
afslut-ningsvis, at det skal bemærkes, at det er afgørende for 
gennemførelsen af lokalplanens og VVM-redegørelsens inten-
tioner, at bestemmelserne om indretning, håndtering, afled-
ning og beredskab følges detaljeret op med vilkår i miljøgod-
kendelsen.

Høringens indflydelse på afgørelsen
Det er By- og Miljøforvaltnings vurdering, at der med de af-

værgeforanstaltninger, der er indsat som bestemmelser i lo-
kalplan 231, er indarbejdet afværgende foranstaltninger, der 
sikrer et fortsat hensyn til synlighed og bevarelse af Sneglehøj.

I forhold til det nyudpegede BNBO område, så bør det na-
turligvis indgå i VVM redegørelsen og er derfor tilføjet VVM 
redegørelse. Ligesom at placering af de to indvindingsboringer 
er rettet. 

Det ikke-tekniske resume skal beskrive miljøpåvirkningerne 

på en mere forklarende måde. Der ses ikke at være uoverens-
stemmelser mellem VVM redegørelsens indhold og det ikke-
tekniske resume. I resuméet er en af afværgeforanstaltninger 
blot beskrevet mere uddyben-de. 

Miljøgodkendelsen skal udarbejdes med udgangspunkt i bå-
de lokalplanens og VVM-redegørelsens intentioner. 

På den baggrund er indstillingen, at tilkendegivelserne i hø-
ringen giver anledning til, at det nyudpegede BNBO område 
fremgår af VVM redegørelsen, ligesom at placering af de to 
kildepladszoner tilrettes.

Samlet vurdering
Beliggenheden af arealet, som påtænkes anvendt ved en ud-

videlse af den eksisterende genbrugsstation, er det bedste al-
ternativ. Den eksisterende arealudnyttelse er på det nærmeste 
ikke eksisterende og ikke i væsentlig grad i konflikt med er-
hvervsinteresser, befolkningsinte-resser eller natur- og andre 
miljøinteresser. 

Der vil ikke være påvirkninger, som i væsentlig omfang vil 
påvirke det omgivende miljø, såfremt de generelle retningslin-
jer og krav om anvendelsen af god entreprenørpraksis i an-
lægsfasen overholdes, og de gældende regler, krav og praksis 
for en langsigtet og miljøsikker drift af en genbrugsstation 
indarbejdes i projektet. Det gælder især med hensyn til for-
hold, som vedrører jordforurening, forurening af overflade-
vand og beskyttelse af grundvand. 

BILLEDE FRA DEN EKSISTERENDE GENBRUGSSTATION PÅ TURBINEVEJ 10
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Det væsentligste element i en vurdering af de miljømæssige 
påvirkninger er knyttet til gravhøjen, Sneglehøj. Gladsaxe 
Kommune er i dag fuldt udbygget. Den hidtidige manglende 
udnyttelse af det område, hvor genbrugspladsen ønskes udvi-
det, skyldes alene, at den fredede gravhøj, Sneglehøj, henligger 
som et delvis gemt og glemt fortidsminde på arealet. Der har 
ikke tidligere været gjort forsøg på at fremhæve højen som et 
centralt fortidsminde i forhold til forhistoriske bosteder i 
Gladsaxe Kommune igennem århundreder, og der har ikke 
været gjort forsøg på at fremme højens fremtoning i landska-
bet som et spektakulært fortidsminde. Det hænger formentlig 
sammen med, at gravhøjen befinder sig i et erhvervskvarter 
med en motorvej som nærmeste nabo.

Som et væsentligt element ved udvidelsen af genbrugsstatio-
nen vil Sneglehøj få en central placering. Der vil blive et grønt 
område, som udgør Sneglehøjs nærmeste omgivelser. Byg-nin-
ger og containere vil blive placeret så indsynsvinklerne til hø-
jen sikres bedst muligt, og der vil blive etableret formidlings-
tilbud, som skal genskabe bevidstheden om de intentioner, der 
lå bag fredningen af højen for mere end 80 år siden. 

Sneglehøj har igennem århundreder været en del af om-
kringliggende forhistoriske beboelser og menneskelige aktivi-
teter i Gladsaxe Kommune på samme måde, som den vil blive 
det ved integrering i den fremtidige genbrugsplads i Gladsaxe 
kommunes Erhvervskvarter. 

Trafik
Lokalplanen fastlægger, at vejadgang skal ske fra Turbinevej. 
For genbrugsstationen fastlægges desuden et princip for den 
interne cirkulation på pladsen. De to væsentligste elementer 
er dels, at kundetrafik og lastbiler med containere så vidt mu-
ligt er adskilt fra hinanden. Derudover er det af sikkerheds-
mæssige hensyn for at undgå blænding vigtigt, at lastbiler altid 
kører i samme retning som kørselsretningen på motorvejen. 
   På trods af den planlagte udvidelse af Genbrugsstationen 
forventer Gladsaxe Kommune ikke, at der vil ske en nævne-
værdig stigning i trafikken. Anvendes området mellem Glad-
saxe Ringvej og Turbinevej til pladskrævende detailhandel, vil 
dette formodentlig generere mere trafik end i dag, og det vil 
derfor være nødvendigt, at der bliver udarbejdet en trafikana-
lyse i forbindelse med en kommende lokalplan for dette områ-
de.

Lysgener
Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke være blændende lys 
fra Genbrugsstationen til trafikken på motorvejen. Højtsid-
dende lyspunkter skal afskærmes, og kørearealer skal sikres, så 
billygter ikke kan forstyrre trafikken på motorvejen.

Grundvand
Da lokalplanens område er en del af et indvindingsopland for 
drikkevand, er det særlig vigtigt, at der ikke sker nedsivning af 
miljøfremmede stoffer. I det område, hvor Genbrugsstationen 
ønskes udvidet, har der hidtil ikke været potentielle grund-
vandstruende aktiviteter. Det skal der heller ikke være frem-
over. For fortsat at sikre dette stilles der i hele Genbrugsstatio-
nens område særlige betingelser for kvaliteten af de befæstede 
arealer. Områder til opbevaring af affald skal have tæt belæg-
ning, så der ikke sker nedsivning til grundvandet. Der må ikke 
opbevares farligt affald inden for udvidelsesområdet.

Efterfølgende byggetilladelse og miljøgodkendelser sikrer 
yderligere, at Genbrugsstationens drift opfylder gældende mil-
jøkrav.

Afvandingsforhold og klimatilpasning
På grund af kraftig regn, der er blevet en større udfordring de 
seneste år, har Gladsaxe Kommune vedtaget en klimatilpas-
ningsplan, der skal forebygge og mindske skaderne af skybrud. 
Det område, som lokalplanen omfatter, ligger inden for et af 
de 13 områder i kommunen, hvor beregninger viser, at der er 
størst risiko for, at oversvømmelser i forbindelse med skybrud 
giver skader. 

Lokalplanen bestemmer derfor, at der ved nybyggeri skal an-
vendes grønne tage på alle større bygninger. Ved at tilbagehol-
de regnvandet, kan de grønne tage medvirke til at afhjælpe 
konsekvenserne af de store regnmængder. Området er gene-
relt dårligt egnet til nedsivning på grund af de lokale jord-
budsforhold.

Nedsivning af regnvand fra veje og parkering, tagvand fra 
større byggeri og erhvervsbygninger kræver under alle om-
stændigheder tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens bestem-
melser.

Spildevand og evt. regnvand skal i øvrigt afledes til kommu-
nens offentlige spildevandssystem i overensstemmelse med 
kommunens spildevandsplan. Det samlede afløb må ikke 
overstige den vandmængde, der svarer til den gældende af-
løbskoefficient på 1/3.

Vandforsyning
Lokalplanområdet ligger i Gladsaxe Kommunes vandforsy-
ningsområde.

Jordforurening
Lokalplanens område er beliggende i byzone, og ejendomme, 
der ligger i byzone, er som udgangspunkt klassificeret som let-
tere forurenet i henhold til jordforureningsloven. Dette kaldes 
områdeklassificering. Forureningen er opbygget gennem man-
ge år og skyldes f.eks. boligopvarmning, bilers udstødning, in-
dustriens udledning, opfyld og terrænreguleringer samt andre 
diffuse kilder.

Hvis der skal flyttes jord fra et areal, der er områdeklassifi-
ceret, skal jorden anmeldes til kommunens Miljøafdeling.

Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplan-
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Kommuneplan 

Hidtidige rammer

Enkeltområde nr. 9.F.1
Betegnelse Sneglehøj
Områdets anvendelse Rekreativt grønt område
Max. bebyggelsesprocent 0 %

Nye rammer

Enkeltområde nr. 9.T.3
Betegnelse Sneglehøj
Områdets anvendelse Teknisk anlæg, 
 genbrugsstation, 
 rekreativt areal, 
 kørevej mv.
Max. bebyggelsesprocent 0 %
Miljø Der må ikke opbevares 
 farligt affald inden for 
 området.

området. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at der ikke fin-
des jordforurening i området, men blot at der ikke på nuvæ-
rende tidspunkt findes oplysninger herom, som er registreret 
af myndighederne. Træffes jordforurening i forbindelse med 
nedrivning eller jordarbejde på ejendommene, skal Gladsaxe 
Kommunes Miljøafdeling kontaktes.

Region Hovedstaden er undervejs med at kortlægge den 
sydlige del af lokalplanområdet (området som omfatter den 
eksisterende genbrugsstation). Dette område antages at være 
forurenet på vidensniveau 1.

Kommuneplan
Matrikel 7at har hidtil været udlagt til rekreative formål i 
Kommuneplanen. Med Kommuneplantillæg 10, som offentlig-
gøres samtidig med lokalplanen, ændres rammeområde 9F1 
(Rekreativt grønt område) til 9T3, Teknisk anlæg, genbrugs-
station, rekreativt grønt areal, kørevej mv. Der tilføjes en be-
stemmelse om, at farligt affald ikke må opbevares inden for 
rammeområdet. Med disse ændringer er lokalplanen i over-
ensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplan / byplanvedtægt / deklarationer
Området er i dag omfattet af lokalplan 11.07 og byplanved-
tægt 11. Denne lokalplan 231 ophæver lokalplan 11.07 i sin 
helhed og byplanvedtægt 11 for så vidt angår en del af matri-
kel 7as svarende til den eksisterende genbrugsstations område. 

Deklaration vedrørende vejbyggelinje i forbindelse med Mo-
torring 3 er fortsat gældende.

Lokalplanens fremlæggelse og vedtagelse
Fremlæggelsen af kommuneplantillæg 10, lokalplanen 231 
samt VVM redegørelsen, gav samlet set anledning til 4 tilken-
degivelser. Det har medført en note i lokalplan 231 om at Vej-
direktoratet som statslig myndighed, har ret til en fornyet hø-
ring., såfremt at der anmodes om dispentation til retningslin-
jer der kan påvirke motorring 3. Dertil er der lavet en tilføjelse 
til retningslinje 8.7 om at hegn ud over at være transparent, 
skal være i en æstetisk udformning, så gravhøjen ikke skæm-
mes.  I forhold til VVM redegørelsen, er der lavet en mindre 
korrektur i forhold til et nyudpeget BNBO område.

Lokalplanens retsvirkninger
Efter Byrådets offentlige bekendtgørelse af lokalplanens vedta-
gelse har lokalplanen retsvirkninger som beskrevet i § 14.
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I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1351 
af 23.11.2015) med senere ændringer fastsættes følgende be-
stemmelser for det i § 2 nævnte område:

§ 1 Formål  
Denne lokalplan har til formål:

 y At give mulighed for en udvidelse af Gladsaxe Genbrugssta-
tion med henblik på at øge genanvendelsen af affald i kom-
munen til gavn for miljøet og for kommunens borgere.

 y At sikre en hensigtsmæssig og sikkerhedsmæssig indretning 
af Genbrugsstationen.  

 y At sikre hensynet til det fredede fortidsminde, Sneglehøj, 
herunder at sikre tilstrækkelig synlighed af fortidsmindet 
set fra motorvejen.

 y At sikre tilstrækkelig afskærmning af lys fra Genbrugsstati-
onen af hensyn til trafiksikkerheden på Motorring 3.

 y At sikre øvrige miljøforhold i området, herunder beskyttelse 
af grundvandet.

 y At tilføje muligheden for pladskrævende detailhandel i 
overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

§ 2 Område og zonestatus

2.1 
Lokalplanen afgrænses og inddeles i delområder som vist på 
kortbilag 1.

Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye ma-
trikler, der udstykkes fra disse: 

Delområde 1, alle af Mørkhøj:
Del af 7as, del af 7at og del af 7ff.

Delområde 2, alle af Mørkhøj:
Del af 7at, 7au, 7eb, 7ep og 7fg.

2.2 
Lokalplanens område ligger i byzone.

§ 3 Anvendelse

3.1 
Delområde 1 må kun anvendes til offentligt formål i form af 
teknisk anlæg, genbrugsstation samt rekreative og formidlings-
mæssige formål i forbindelse med den fredede gravhøj, Sneg-
lehøj. Der må ikke opbevares farligt affald på matrikel 7at. 

3.2 
Delområde 2 må kun anvendes til erhvervsformål i form af 
produktions- og lagervirksomhed. Efter vedtagelse af en sup-
plerende lokalplan, kan der i delområde 2 etableres pladskræ-
vende detailhandel. 

3.3
Efter en matrikulær arealoverførsel må den nordlige del af del-
område 1 (1a) anvendes til erhvervsformål, svarende til delområ-
de 2 (§3.2), og den sydlige del af delområde 2 (2a) må anvendes til 
offentlige formål, svarende til delområde 1 (§3.1). Se kortbilag 1.

§ 4 Udstykning
Inden for lokalplanens område må der ikke udstykkes nye 
ejendomme, men der må gerne ske sammenlægninger og fore-
tages arealoverførsel mellem eksisterende matrikler.

§ 5 Veje, stier og parkering

5.1 
Området skal primært vejbetjenes fra Turbinevej. Overkørsler 
til Dynamovej kan anvendes til indkørsel men kun i begræn-
set omfang til udkørsel.  

Delområde 1
5.2 
Den interne trafik på Genbrugsstationen skal så vidt muligt 
adskilles, så kunder og personbiler ikke blandes med lastbiler 
og tung trafik. Se kortbilag 3.

5.3 
I det forsænkede køreareal langs motorvejen skal kørselsret-
ningen for lastbiler være nordgående som vist på kortbilag 3.

Lokalplan 231 
Turbinevej og Genbrugsstationen i Mørkhøj Erhvervskvarter
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5.4
Belysning af Genbrugsstationens arealer skal afskærmes, så 
den ikke skaber blænding af trafikken på motorvejen.

Delområde 2 
5.5 
Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 konto-
rerhverv.

5.6 
Der skal anlægges 1,5 cykel P-plads pr. 100 m2 kontorerhverv. 
Cykelparkeringen skal placeres nær bygningens hovedindgang 
eller ved anden indgang, som det er nemt at komme til på cy-
kel. 

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1
I henhold til vejloven er der fastlagt en byggelinje langs Mo-
torring 3. Byggelinjen, som fremgår af kortbilag 2, omfatter et 
areal på op til 20 meter fra vejskel. 

Inden for vejbyggelinjen må der ikke uden Vejdirektoratets 
dispensation opføres bygninger eller andre anlæg af blivende 
art, herunder hegning, spunsning og udgravning, samt etable-
ring af containerplads og kørevej for lasbiler. 

6.2 
Langs Turbinevej og Dynamovej gælder en vejbyggelinje på 10 
meter fra vejskel. 

6.3 
Langs Gladsaxe Ringvej gælder en vejbyggelinje på 20 meter 
fra vejskel. 

Delområde 1
6.4 
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke over-
stige 20. Matrikel 7at må ikke bebygges.

6.5 
Bebyggelse må kun opføres inden for de viste byggefelter.

6.6 
Bebyggelse må opføres i højst 3 etager.

6.7 
Bebyggelsens højde må ikke overstige 12 meter.

6.8 
Bebyggelsens højde og etageantal regnes fra et niveauplan, 
som fastlægges i forhold til det omgivende terræn. Et forsæn-
ket areal til containere og kørsel med lastbiler skal som ud-
gangspunkt ikke anvendes til at fastlægge niveauplanet.

Delområde 2
6.9 
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke over-
stige 75.

6.10 
Bebyggelse må kun opføres inden for de viste byggefelter.

6.11 
Bebyggelse må opføres i højst 3 etager.

6.12 
Bebyggelsens højde må ikke overstige 12 meter.

§ 7 Bebyggelsens udseende

7.1
På bygninger med tagflade over 5 m2 i delområde 1 skal tage 
udføres som grønne tage (sedum eller lignende)

7.2 
Skiltning på bygninger skal være i overensstemmelse med De-
signmanual for Gladsaxe Kommune (se bilag 4).

7.3 
Skiltning på bygninger må ikke være til gene for trafikken på 
Motorvejen.

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1 
Skiltning på terræn skal være i overensstemmelse med De-
signmanual for Gladsaxe Kommune (se bilag 4).

8.2
Skiltning på terræn må ikke være til gene for trafikken på Mo-
torvejen.

Delområde 1 
8.3 
I et område omkring gravhøjen på mindst 15 meter fra højens 
fod må der ikke ske ændringer i naturtilstanden. Området skal 
i nødvendigt omfang sikres med høj kantsten eller lignende, så 
der ikke sker færdsel med biler og maskiner.

8.4 
I en afstand af 11,5 meter fra vejskel mod Motorring 3 må der 
ikke terrænreguleres, befæstes eller beplantes med træer. Om-
rådet skal stå uberørt for at bidrage til oplevelsen af gravhøjen 
set fra motorvejen.
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8.5 
Der skal etableres skærmende beplantning mellem gravhøjen 
og bebyggelsen i den sydlige del af Genbrugsstationen, i prin-
cippet som vist på kortbilag 3. Beplantningen skal være af en 
art, der vil opnå en tæthed og højde, så den egner sig til at 
skjule bebyggelsen.

8.6 
Langs Turbinevej skal der etableres et beplantningsbælte med 
tæt beplantning i en bredde på mindst 3 meter ud for Gen-
brugsstationens sydlige del, i princippet som vist på kortbilag 
3.

8.7 
Genbrugsstationens område må hegnes for at sikre mod tyve-
ri. På de strækninger, hvor indsigt til gravhøjen skal sikres, 
skal hegnet være transparent, og i en æstetisk udformning, så 
gravhøjen ikke skæmmes. (Se kortbilag 3).

8.8 
Inden for fredningsaftalens område (se kortbilag 2) må der 
ikke foretages terrænregulering, som forringer synligheden af 
det fredede fortidsminde, Sneglehøj, set fra motorvejen og 
tilkørselsrampen. 

Der må derimod etableres et forsænket areal til haveaffald, 
opstilling af containere og kørevej for lastbiler inden for det 
område, som er vist på kortbilag 3. Containere må kun place-
res i det nedsænkede område, så det sikres, at der fortsat er 
frit udsyn fra motorvejen til gravhøjen.  

En del af området, som kan udgraves er omfattet af vejbyg-
gelinje, jf. § 6.1. 

8.9 
Arealer, som skal anvendes til haveaffald, opstilling af contai-
nere eller kørsel med tung trafik skal befæstes med tæt belæg-
ning, der sikrer mod nedsivning til grundvandet. 

Delområde 2 
8.10 
Langs Turbinevej og Dynamovej skal der etableres et grønt 
område med beplantning eller græs i en bredde på 10 meter 
mellem vejskel og byggefelt.

§ 9 Bevaringsbestemmelser 
Langs Gladsaxe Ringvej skal det eksisterende plantebælte på 
20 meter mellem vejskel og byggefelt bevares. Der må ske en 
delvis udtynding eller rydning efter nærmere regler fastlagt i 
en supplerende lokalplan.

§ 10 Støj
Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om støj.

§ 11 Grundejerforeninger
Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om grundejerfor-
eninger.

§ 12 Forudsætninger for ibrugtagen

12.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret vejad-
gang og parkering som beskrevet i § 5.

12.2
Ny bebyggelse i delområde 1 må ikke tages i brug, før der er 
etableret skærmende beplantning som beskrevet i § 8.5.

12.3
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret fast 
belægning som beskrevet i § 8.9.

12.4
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilslut-
tet kollektiv fjernvarmeforsyning.

§ 13 Servitutter og lokalplaner

13.1 
Lokalplan 11.07 ophæves i sin helhed.

13.2 
Byplanvedtægt 11 ophæves for de ejendomme, der er omfat-
tet af denne lokalplan.

§ 14 Retsvirkninger
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må 
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebyg-
ges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestem-
melser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom må fort-
sætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv 
pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens be-
stemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med princip-
perne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan 
kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af 
naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at 
dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende. 

Note:
Forud for en eventuelt dispensation til bestemmelser in-
denfor § 5, 6 , 7 og 8 skal der ske en fornyet høring af Vej-
direktoratet som statslig myndighed, jf. § 19 stk. 3 i Planlo-
ven. 
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Lokalplanen er i henhold til planlovens § 27 vedtaget endeligt 
af Gladsaxe Byråd den 22. februar 2017

Karin Søjberg Holst      
 /
  Philip Hartmann 

En lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning, medmin-
dre dette er særligt hjemlet i lovgivningen.

Private bygge- og tilstandsservitutter, der er uforenelige 
med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der 
tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, 
når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for vir-
keliggørelsen af lokalplanen.

Lokalplanen stiller krav om tilslutning til kollektiv varme-
forsyning. Kommunalbestyrelsen har pligt til at give dispensa-
tion fra tilslutningspligten, hvis bygningen opfylder kravene 
til lavenergibebyggelse.

Lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål. Under 
visse forudsætninger kan ejeren af en ejendom, der er omfat-
tet af denne bestemmelse, kræve ejendommen overtaget af 
kommunen mod erstatning
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Byggefelter

Område, som er omfattet af fredningsaftale fra 1963.

Beskyttelseslinje efter naturbeskyttelseslovens §18

Vejdirektoratets vejbyggelinje, jf §6.1
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10 meter
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(Byggelinjens fulde ordlyd er tinglyst på ejendommen. Inden for dette areal må 
der ikke uden Vejdirektoratets dispensation opføres anlæg af blivende art.)

(Beskyttelseslinjens afgrænsning blev ændret ved en fredningsaftale indgået i 1963 mellem
Gladsaxe Kommune og Fredningsnævnet.)
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RETNINGSLINIER

FOR

GLADSAXE ERHVERVSKVARTER

Bilag 4 - Uddrag af Designmanual for Gladsaxe Kommune
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De største erhvervsområder i Gladsaxe
Kommune.

 ERHVERVSOMRÅDERNE GENERELT

Gladsaxe Erhvervskvarter er det ældste
og det største erhvervskvarter i kom-
munen. Bygningsmassen er varieret og
rummer både fremstillingsvirksom-
heder, kontorbyggeri, engroshandel,
bilforhandlere og servicestationer.
Området er fuldt udbygget og er under
omdannelse og fornyelse.

Bymiljøet i Gladsaxe skal være kønnere og grønnere. Det gælder
også for erhvervskvartererne, som jo er en del af de byrum, vi be-
væger os gennem til daglig. Samtidig er erhvervsområdets karak-
ter med til at fortælle historien om de virksomheder, der ligger i
området. Pæne og velholdte foraraler, grønne hegn og en ordentlig
skiltning er med til at signalere, at her ligger virksomheder, der
sætter pris på kvalitet.
En del af erhvervsområderne er under omdannelse og fornyelse. I
den forbindelse er der brug for, at erhvervsområderne også visuelt
får et „løft“, så de præsenterer virksomhederne på bedste måde.
Det handler bl.a. om godt naboskab, forstået på den måde, at hvad
der gavner den enkelte virksomhed skal også være en gevinst for
naboerne. En måde at sikre et pænt erhvervsområde på er at have
fælles retningslinier for skiltningen og udnyttelsen af virksomhe-
dernes arealer ud mod vejen - forarealerne.

Hovedparten af Gladsaxe Kommunes virksomheder ligger i de tre
store erhvervsområder i Gladsaxe, Bagsværd og Mørkhøj.  Karak-
teren af de tre erhvervsområder er forskellig. Det skyldes dels de
typer af virksomheder, der ligger i områderne, dels områdernes ar-
kitektur, skiltning, hegning og beplantning.
Det er ikke hensigten, at de tre erhvervsområder skal være ens. Al-
ligevel er der nogle fælles tiltag, som kan højne kvaliteten i alle tre
områder. Disse fremgår af næste side.
Herefter følger mere konkrete retingslinier for, hvordan man bør
forholde sig i de enkelte erhvervsområder, i første omgang i Glad-
saxe Erhvervskvarter.

Mørkhøj Erhvervskvarter er kommu-
nens yngste erhvervsområde. Området
har en velordnet og grøn karakter, som
bl.a. skyldes en detaljeret, samlet plan-
lægning. Store virksomheder inden for
handel og fremstilling er placeret i
kvarterets midte og mindre virksomhe-
der i kvarterets yderzoner.

Den sydlige del af Bagsværd Erhvervs-
kvarter er præget af Novo, som gen-
nem en årrække har været under ud-
bygning. Den nordlige del er domine-
ret af mange mindre virksomheder in-
den for transport, handel og fremstil-
ling. I denne del er en begyndende
omdannelse og fornyelse sat i gang.
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Med ganske enkle tiltag kan kvaliteten i alle kommunens erhvervsområder
forbedres. Nedenfor ses eksempler på hvordan.
Mere specifikke retningslinier for de enkelte erhvervsområder fremgår af de
følgende sider.
Lokalplanerne for de forskellige erhvervsområder indeholder også bestem-
melser for, hvordan områderne må indrettes. Derfor er det altid en god idé
at få fat i den gældende lokalplan, inden man går i gang med at bygge om
eller til, sætte skilte op eller på anden måde forny sin facade.

Vejene
Med beplantning kan vejene i erhvervskvartererne gøres grønnere.
Alléer, trægrupper m.v. kan være med til at skabe en smukkere an-
komst til områderne.

Bygningerne
Mange steder undergår erhvervsbyggeriet en forvandling. Flere og
flere erhvervsbyggerier bygges i en spændende arkitektur med
flotte detaljer. Nogle gange skal der ikke mere end en flot farve el-
ler nye glaskarnapper på en betonvæg til for at „shine“ et kedeligt
byggeri op.

Skilte og reklamer
Skilte skal først og fremmest fortælle forbipasserende og kunder
om, hvilken virksomhed, der holder til på ejendommen.
For mange og for store skilte tager magten fra hinanden og skaber
et „rodet“ helhedsindtryk. Derfor bør både antallet og størrelsen
på virksomhedernes skilte begrænses. Reklamer bør kun optræde i
form af firmalogoer.

Forarealer og parkeringspladser
Virksomhedens forarealer er en vigtig del af virksomhedens „an-
sigt“ mod omverdenen. Derfor bør man tænke over, hvordan for-
arealerne ser ud, ikke kun foran den enkelte virksomhed, men
også i sammenhæng med de øvrige ejendomme. Beplantning på
forarealerne i form af træer og buske højner kvaliteten.

Hegn
Indimellem er det nødvendigt at sætte hegn op omkring virksom-
heden eller omkring et oplag. Da trådhegn o.lign. sjældent er et
kønt syn, bør de altid sættes bag en hæk eller anden beplantning.

Belysning
Belysning af flotte bygningsdetaljer, en skulptur eller en smuk be-
plantning foran virksomheden kan give liv til erhvervsområdet.
Virksomheder med dominerende belysning må ikke tage al op-
mærksomheden fra mere diskret belyste virksomheder eller være
til gene for trafikken eller de omboende.
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Skiltning, generelt

• Omfanget af skiltning bør begrænses.

• Der må ikke anvendes reklamer ud over
firmalogo på skiltning.

• Reklameskilte i form af „billboards“ må
ikke opsættes.

Facadeskilte

• Skilte skal tilpasses bygningens størrelse,
farve og facadeudformning.

• Skiltningen må ikke få karakter af facade-
beklædning. Det bør tilstræbes, at skiltet
får så enkelt et udtryk som muligt.

• Placering af skilte for forskellige virksom-
heder skal samordnes, hvad angår skilte-
type, højde, placering m.v., så der opnås
en god helhedsvirkning.

• Der bør kun skiltes på den side af bygnin-
gen, der vender mod adgangsvejen.

• Skiltets overkant må ikke overstige byg-
ningens facadehøjde.

Mindre fritstående skilte

• Mindre fritstående skilte kan opsættes ved
indkørsler og adgangsarealer til ejendom-
men.

• Antallet af mindre fritstående skilte skal
begrænses. Huser ejendommen flere virk-
somheder, skal deres skilte samordnes i ét
fælles skilt.

• Mindre fritstående skilte må højst være 1,5
m høje og 1,5 m brede og skal holde en af-
stand på min. 1 m fra vejskel.

Retningslinier
for Gladsaxe Erhvervskvarter

Herunder ses et eksempel på, hvordan
flere virksomheder optræder på samme
skilt. På den måde opnås en enkel og
ordentlig skiltning.

Herover ses to former for skilte med
løse bogstaver.
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Skiltning, generelt

• Omfanget af skiltning bør begrænses.

• Der må ikke anvendes reklamer ud over
firmalogo på skiltning.

• Reklameskilte i form af „billboards“ må
ikke opsættes.

Facadeskilte

• Skilte skal tilpasses bygningens størrelse,
farve og facadeudformning.

• Skiltningen må ikke få karakter af facade-
beklædning. Det bør tilstræbes, at skiltet
får så enkelt et udtryk som muligt.

• Placering af skilte for forskellige virksom-
heder skal samordnes, hvad angår skilte-
type, højde, placering m.v., så der opnås
en god helhedsvirkning.

• Der bør kun skiltes på den side af bygnin-
gen, der vender mod adgangsvejen.

• Skiltets overkant må ikke overstige byg-
ningens facadehøjde.

Mindre fritstående skilte

• Mindre fritstående skilte kan opsættes ved
indkørsler og adgangsarealer til ejendom-
men.

• Antallet af mindre fritstående skilte skal
begrænses. Huser ejendommen flere virk-
somheder, skal deres skilte samordnes i ét
fælles skilt.

• Mindre fritstående skilte må højst være 1,5
m høje og 1,5 m brede og skal holde en af-
stand på min. 1 m fra vejskel.

Retningslinier
for Gladsaxe Erhvervskvarter

Herunder ses et eksempel på, hvordan
flere virksomheder optræder på samme
skilt. På den måde opnås en enkel og
ordentlig skiltning.

Herover ses to former for skilte med
løse bogstaver.
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SKILTE, FLAG OG BELYSNING
Gladsaxe Erhvervskvarter

Større fritstående skilte, herunder pyloner
Større fritstående skilte kaldes også pyloner.
Deres størrelse gør, at de betragtes som byg-
ningskonstruktioner, som skal overholde de
gældende byggeliniebestemmelser. I
erhvervsområder betyder det, at der normalt
ikke må bygges eller sættes skilte op, før man
er 10 m inde på ejendommen, målt fra vejs-
kel. Når en virksomhed søger om tilladelse
til opsætning af en pylon tættere på vejskel
end de 10 m, vil der derfor være tale om en
dispensation.
Så længe virksomheden bor på ejendommen,
kan der meddeles dispensation fra de gæl-
dende byggeliniebestemmelser. Dog kun,
hvis de overholder målene, som fremgår af
skitsen til højre.

Tankstationer adskiller sig fra de øvrige virk-
somheder ved at have et særligt behov for
synlig skiltning af deres priser. Derfor er der
godkendt store skilte tæt ved vejskel på tankstationerne.

Flag/reklamebannere
Mange virksomheder anvender flag som en markering af mærke-
dage og som en slags alternativ skiltning med firmabannere. Flag-
stænger kommer let til at virke dominerende og skal begrænses til
højst 3 pr. ejendom. Den mest elegante og slagkraftige måde at
flage på, er ved at anvende flagstænger, der er lige høje, og ved at
flage med ensartede flag. Herved bliver budskabet tydeligere og
helhedsindtrykket mere harmonisk. For at sikre erhvervsområder-
nes grønne og åbne præg indeholder de nyere lokalplaner for
erhvervsområderne begrænsning af flagning.

Belysning af skilte og facader
Skilte skal også kunne ses i mørke. Derfor er en stor del af
erhvervsområdernes skilte belyste, enten ved at lyskilden sidder i
selve skiltet eller ved, at skiltet er belyst af  f.eks. spots. Det er vig-
tigt, at belysningen af skiltene ikke blænder eller bliver for domi-
nerende for de omboende at se på. Derfor bør belysningen være
harmonisk og uden store flader med f.eks. farvet lys.

ve
js

ke
l

Skitsen viser, hvor langt fra vejskel
større fritstående skilte må stå, og hvor
høje de maksimalt må være.
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Større fritstående skilte

• Der må kun opsættes ét skilt med en højde
over 1, 5 m i arealet mellem byggelinie og
vejskel.

• Skiltet skal holdes mindst 1,5 m fra vejs-
kel.

• Skiltet må højst være 5 m højt og 1,5 m
bredt.

• Højden må højst være 1,5 m  målt 1,5 m
fra vejskel. Herefter må højden stige, såle-
des at den stiger til max. 5 m målt 5 meter
fra vejskel.

Flag/reklamebannere

• Der må max. opsættes 3 flagstænger pr.
ejendom.

• Flagstænger skal holdes mindst 5 m fra
vejskel.

• Højden på flagstængerne må ikke over-
stige 8,5 m.

• Flag skal placeres på ejendommen, hvor
der er god plads.

• Opsættes mere end 1 flag, skal flagene
placeres samlet.

Belysning

• Belysning må ikke virke blændende eller
være til gene for de omboende.

• Belysning af såvel skilte som facader bør
begrænses.

• Lys i skilte skal primært komme fra bog-
staver og symboler og have en jævn lys-
styrke.

• Lys fra spotlamper og armaturer skal være
farvemæssig neutral.

Retningslinier
for Gladsaxe Erhvervskvarter

Billederne viser eksempler på pyloner,
flag, større fritstående skilte og på
skilte med lys i.
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Større fritstående skilte

• Der må kun opsættes ét skilt med en højde
over 1, 5 m i arealet mellem byggelinie og
vejskel.

• Skiltet skal holdes mindst 1,5 m fra vejs-
kel.

• Skiltet må højst være 5 m højt og 1,5 m
bredt.

• Højden må højst være 1,5 m  målt 1,5 m
fra vejskel. Herefter må højden stige, såle-
des at den stiger til max. 5 m målt 5 meter
fra vejskel.

Flag/reklamebannere

• Der må max. opsættes 3 flagstænger pr.
ejendom.

• Flagstænger skal holdes mindst 5 m fra
vejskel.

• Højden på flagstængerne må ikke over-
stige 8,5 m.

• Flag skal placeres på ejendommen, hvor
der er god plads.

• Opsættes mere end 1 flag, skal flagene
placeres samlet.

Belysning

• Belysning må ikke virke blændende eller
være til gene for de omboende.

• Belysning af såvel skilte som facader bør
begrænses.

• Lys i skilte skal primært komme fra bog-
staver og symboler og have en jævn lys-
styrke.

• Lys fra spotlamper og armaturer skal være
farvemæssig neutral.

Retningslinier
for Gladsaxe Erhvervskvarter

Billederne viser eksempler på pyloner,
flag, større fritstående skilte og på
skilte med lys i.
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Forarealer, generelt
Virksomhedens facade og arealet foran facaden er med til at danne
erhvervsområdets karakter og præsentere virksomheden mod
adgangsvejen. Ved omdannelsen af Gladsaxe Erhvervskvarter skal
der skabes smukke adgangsveje, bl.a. gennem en kombination af
åbne, grønne forarealer og en ensartet karakter af facade-
bebyggelse mod vejene. I de nyere lokalplaner for Gladsaxe
Erhvervskvarter er det derfor fastlagt, at bebyggelse mod vej skal
placeres med facaden i vejbyggelinien, 10 m fra vejskel. Oplag og
varegård må ikke placeres på virksomhedernes forarealer.

Hegn
Placering af hegn mod vej foran facadebebyggelsen vil modvirke
intentionen om den åbne grønne karakter og sløre bygnings-
facaderne mod vejen. Derfor bør evt. hegn placeres i samme flugt
som facaden, nemlig i vejbyggelinien 10 m fra vejskel. Herved op-
nås et åbent forareal, der evt. kan beplantes.
Hegn bør tilpasses facaden og i videst muligt omfang være gemt
bag beplantning.

Beplantning af forarealer
Det grønne præg i kommunen skal styrkes, hvilket bl.a. giver sig
udslag i lokalplanerne for erhvervsområderne. Etablering af
grønne forarealer med træer i grupper eller langs vejskel vil samti-
dig give vejbilledet et sammenhængende grønt præg og skabe ro
og harmoni i områderne. Plantningen skal sikres gode vækstbetin-
gelser med efterfølgende pleje og vedligeholdelse.
Ejendommens afgrænsning mod vejen skal markeres med klip-
pede flader eller underplantning af buske suppleret med træer.
Plantningen må ikke danne en mur og skal derfor begrænses i høj-
den. Træer skal have gode vilkår for at kunne udvikle sig. Derfor
anbefales et plantehul på mindst 2 x 2 m. For at opnå et harmonisk
præg bør valget af træarter begrænses til løvfældende træer som
f.eks. platan, lind, ahorn. spidsløn, ask og eg.

Parkering på forarealer
Lokalplanerne for Gladsaxe Erhvervskvarter tillader, at for-
arealerne kan anvendes til parkering. I det omfang, der er brug for
parkering på en virksomheds forarealer, bør denne dog begrænses
til gæsteparkering. Virksomhedens øvrige parkering bør ske bag
byggelinien. Ved indretning af parkeringspladser bør der mellem
parkeringsbåse sikres tilstrækkeligt areal til beplantning. Herud-
over kan variation og kvalitet i parkeringspladsernes belægninger
gøre parkeringspladserne pænere.

FORAREALER
Gladsaxe Erhvervskvarter
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Udstilling af biler på forarealer
I Gladsaxe Erhvervskvarter er det især de mange bilforhandlere,
som udstiller varer på ejendommens forarealer. Bilforhandlerne
hører samtidig til den virksomhedsgruppe, der gør en del ud af
virksomhedens arkitektur og fremtoning. For at sikre, at de ofte
meget nydelige facader ikke bliver domineret og skjult af udstillin-
ger er det vigtigt, at udstillingen ikke bliver for massiv. Her kan
enkelte trægrupper placeret som grønne mellemrum mellem bi-
lerne være en god løsning. En ensartet beplantning mellem fortov
og ejendommen er med til at styrke den grønne karakter.

Belysning af forarealer
Belysning på forarealer har til formål at sikre en hensigtsmæssig
belysning af interne færdselsarealer som stiforbindelser og parke-
ringspladser, der er placeret ud mod adgangsvejen. Belysningen
må ikke hindre, at forarealerne får et åbent og grønt præg. Derfor
skal belysning primært etableres som parkbelysning, d.v.s. fritstå-
ende belysningsarmaturer med begrænset højde.

Gladsaxe Erhvervskvarter

FORAREALER

Billedet herunder viser et eksempel på udstilling af biler
bag en lav beplantning. Til højre ses eksempler på lav
parkbelysning i henholdsvis dag- og nattetimer.
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 Skilte  Skilte  Skilte  Skilte  Skilte ogogogogog
forarealerforarealerforarealerforarealerforarealer

iiiii
GladsaxeGladsaxeGladsaxeGladsaxeGladsaxe

ErhvervskvarterErhvervskvarterErhvervskvarterErhvervskvarterErhvervskvarter

Gladsaxe Kommune ønsker at gøre

Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig

og bæredygtig by for alle. Det gælder

også for erhvervskvartererne, som jo

er en del af de byrum, vi bevæger os

i til daglig.

Som et redskab til at forøge kvalite-

ten i erhvervsområderne har Glad-

saxe Kommune udarbejdet denne

folder, som først og fremmest hand-

ler om Gladsaxe Erhvervskvarter.

Folderen henvender sig til virksom-

heder og andre, der har planer om at

bygge nyt, ændre deres facade eller

sætte skilte op. Folderen indeholder

et sammendrag af Gladsaxe Kom-

munes designmanual, som kan ses i

sin helhed på www.gladsaxe.dk
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Mindre, fritstående skilte

skal stå mindst 1 m fra

vejskel. De må højst være

1,5 m høje og højst 1,5 m

brede. Større skilte skal

placeres længere inde på

grunden som vist på side 4.
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1.
Firmaets navn står med løse
bogstaver på facaden. Far-
verne er holdt i få nuancer,
hvilket giver et harmonisk
helhedsindtryk.

2.
Løse bogstaver sat op på fa-
caden giver et enkelt og let
læseligt skilt.

3.
Fritstående skilte foran faca-
den skal følge målene på
skitsen.

4.
Fritstående skilt placeret ved
virksomhedens indkørsel.

5.
Her er navnene på flere for-
skellige virksomheder samlet
i ét skilt. På den måde op-
nås en overskuelig skiltning
med en høj informations-
værdi.

Skilte
Skilte skal først og fremmest informere forbipasse-
rende og kunder om, hvilken virksomhed, der holder
til på ejendommen. For mange og for store skilte ta-
ger magten fra hinanden og skaber et rodet helheds-
indtryk. Derfor bør både antallet og størrelsen på
virksomhedernes skilte begrænses. Ved opsætning
af skilte skal nedenstående retningslinier følges.

Skiltning generelt
• Omfanget af skilte skal begrænses.
• Der må ikke anvendes reklamer ud over firmalogo

på skiltning. Billboards må ikke opsættes.

Skilte som sidder på bygningen (facadeskilte)
• Skilte skal tilpasses bygningens størrelse og arki-

tektur og bør have så enkelt et udtryk som muligt.
• Der bør kun skiltes på facaden mod adgangsvejen.
• Skiltets overkant må ikke overstige bygningens

facadehøjde.
• Skilte for forskellige virksomheder på samme ejen-

dom skal samordnes og udformes, så der opnås
en god helhedsvirkning.

Fritstående skilte
• Fritstående skilte skal opsættes ved ejendommens

indkørsel eller adgangsareal.
• Mindre fritstående skilte må højst være 1,5 x 1,5 m

og skal holde en afstand på mindst 1 m fra vejskel.
• Huser ejendommen flere virksomheder, skal deres

skilte samordnes i ét skilt.
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1.
Billedet viser et fritstående
skilt, som er højere end
1,5 m. Skilte som dette skal
stå mindst 1,5 m inde på
grunden.

2.
Opstilling af pyloner af
denne størrelse kræver dis-
pensation fra de gældende
byggeliniebestemmelser.

3.
Placeringen af større skilte
skal følge princippet i denne
skitse. Jo højere skiltet er, jo
længere inde på grunden
skal det stå.

4.
Flag anvendes ofte som al-
ternativ skiltning. Er der
mere end én flagstang skal
flagstængerne stå samlet.

5.
Eksempel på lysskilt, dag og
nat.

Større skilte,
belysning og flagning

Større fritstående skilte kaldes også pyloner. Disse
skilte må normalt kun opsættes bag byggelinien, dvs.
10 m inde på grunden. Opsætning af pyloner nær-
mere vejskel end 10 m kræver dispensation. Dispen-
sation gives kun, hvis nedenstående retningslinier
vedrørende større skilte/pyloner følges.
Med hensyn til belysning af skilte og facader er det
vigtigt, at belysningen ikke blænder eller bliver for
dominerende at se på.
Flagstænger kan opsættes i begrænset omfang.

Større skilte/pyloner
• Der må opsættes ét skilt, der er over 1,5 m højt i

arealet mellem byggeline og vejskel. Skilte må
højst være 1,5 m brede.

• Skiltet skal stå mindst 1,5 m fra vejskel.
• Højden må højst være 1,5 m målt 1, 5 m fra vejskel.

Herfra må den stige, således at den stiger til maks.
5 m målt 5 m fra vejskel. (Se ill. nr. 3).

Belysning
• Belysning af skilte og facader må ikke virke blæn-

dende eller være til gene for de omboende.
• Lys i skilte skal primært komme fra bogstaver, sym-

boler eller fra spots.
• Lysstyrke og farve skal være jævn og neutral.

Flag
• Der må maks. opsættes 3 flagstænger pr. ejendom.
• Flagstænger skal holdes mindst 5 m fra vejskel, og

højden må ikke overstige 8,5 m.
• Flagstænger skal placeres i grupper.
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Foran bygningen skal være et 10 m åbent,

grønt forareal beplantet med træer. Evt.

hegn og mure skal placeres i samme linie

som facaden.

11111

33333

44444

55555

66666
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1.
Eksempel på et åbent, grønt
forareal, beplantet med
træer.

2.
Bygningen ligger tilbag-
trukket fra vejen, hvilket gi-
ver plads til et attraktivt
grønt forareal.

3.
Trådhegn bør skjules bag
beplantning.

4.
Forarealerne bør fremstå
som her, åbent og grønt fra
byggelinie ud til vejskel.

5.
Parkerede biler bør afskær-
mes med beplantning.

6.
Eksempel på pullert-
belysning.

Forarealer
Forarealer er en vigtig del af virksomhedens „ansigt“
mod omverdenen. Pæne og velholdte forarealer er
med til at signalere, at her ligger virksomheder, som
sætter pris på kvalitet. De nyere lokalplaner for Glad-
saxe Erhvervskvarter fastlægger, at bebyggelse mod
vej skal placeres med facade i vejbyggelinien, 10 m
fra skel. Herved kommer forarealene til virksomhe-
derne til at spille en vigtig rolle som åbne, grønne
ankomstarealer. Indretningen af forarealerne skal
følge nedenstående retningslinier.

Forarealer, generelt
• Virksomhedernes forarealer bør fremstå åbne og

grønne, beplantet med træer.
• Varegård og oplag må ikke placeres på forarealer.

Hegn
• Evt. hegn skal placeres i byggelinien. Hegn skal

harmonere med facaden eller være gemt bag be-
plantning.

BeplantningBeplantningBeplantningBeplantningBeplantning
• Der skal altid etableres en grøn adskillelse mellem

ejendommen og vejen.
• Træer skal være robuste og overvejende løvtræer.

Parkering og udstilling af bilerParkering og udstilling af bilerParkering og udstilling af bilerParkering og udstilling af bilerParkering og udstilling af biler
• Parkering bør placeres bag virksomhedens fora-

real. Udstilling af biler skal begrænses.

BelysningBelysningBelysningBelysningBelysning
• Belysning på den enkelte grund skal være ensartet.
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Sådan søger du
Hvornår skal du søge om tilladelse
Når der skal ske ændringer på en bygnings facade, skilt-
ning eller omgivelser, skal kommunen altid godkende
projektet. Er du i tvivl om du skal søge, så spørg
byggesagsafdelingen. Husk altid at undersøge, hvilke reg-
ler der gælder for området i den gældende lokalplan.

Hvordan
For at sikre en god og hurtig sagsbehandling skal ansøg-
ningen indeholde:
• En beskrivelse af projektet, herunder hvilke farver, ma-

terialer, belysning mv. du vil anvende.
• Tegninger og fotografier der viser, hvordan facaden ser

ud nu.
• Tegninger af facaden (i snit og forfra) der viser, hvordan

det færdige resultat vil komme til at se ud. Tegningerne
skal være målfaste og detaljerne beskrevet.

• Send ansøgningen med fuldmagt fra ejer til:

Teknik- og miljøforvaltningen,
Byggesagsafdelingen
Rosenkæret 39
2860 Søborg

mail: byggesag@gladsaxe.dk

Herefter vil din ansøgning blive behandlet. Måske vil du
blive bedt om supplerende oplysninger undervejs.
Har du brug for hjælp, eller vil du vide mere om design-
manualen, kan du slå op på vores hjemmeside på

wwwwwwwwwwwwwww.gladsaxe.dk.gladsaxe.dk.gladsaxe.dk.gladsaxe.dk.gladsaxe.dk eller ringe til teknik- og miljø-
forvaltningen, byggesagsafdelingen på tlf.: 39575905tlf.: 39575905tlf.: 39575905tlf.: 39575905tlf.: 39575905

Facadetegning

Situationsplan

Denne folder er udarbejdet af Gladsaxe Kommune i samarbejde med Dybbro & Haastrup

Tegninger med
angivelse af mål

Samt beskrivelse
af detaljer og
materialer
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